
Problém se Zobrazením na Win 7 

 

Pro zobrazení a ovládání kamery / DVR pro Internet Explorer, je nutné nainstalovat ActiveX prvky do vašeho 

webového prohlížeče.  Nicméně, Win 7 se nastaví na vyšší stupeň zabezpečení před všemi instalovanými ActiveX 

prvky. Zkoušejte to prosím, postupně, od prvního bodu uvedeno níže v návodu. 

 

1. Na PC musíte být přihlášeni jako Administrátor 
 

2. Nejnižší úroveň zabezpečení uživatelského účtu: 

Start - Ovládací panely - Uživatelské účty -  Změna nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů – Nikdy 

neupozorňovat - OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Znovu nainstalovat ActiveX souborů: 

Odstranění souvisejících ActiveX souborů nainstalovaných před touto instalací (souboru začínal AVC_AX, ve 

složce C: \ WINDOWS \ system32). Po dalším spojení se tyto prvky naistalují znovu 

 

 

4. Ukončení antivirového softwaru: 

Antivirový software může blokovat tuto aplikaci na vašem počítači, jako je AVAST, NOD32 a Kaspersky. 

Zavřete antivirový software a zkuste se přihlásit k vašemu přístroji. 

 

 



5. Změna nastavení v aplikaci Internet Explorer umožňující instalaci ActiveX. Kroky 

níže: 

(1) Otevřete Internet Explorer 

(2) Klikněte nahoře na Nástroje → Možnosti 

(3) Vyberte karta Zabezpečení 

(4) Klepněte vlevo dole na Vlastní úroveň 

(5) Ve druhém odstavci jsou prvky ActiveX , je jich tam cca 12, dejte je všechny na Povolit.  

Klepněte na tlačítko OK. 

(6) V varovné okno s výzvou "Jste si jisti, že chcete změnit nastavení zabezpečení v této oblasti?" Klepněte 

na tlačítko Ano. 

(7) Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. 

 

 

po spojení a zobrazení, když už je vše v pořádku vrátit zabezpečení, tj.: 
 

v IE Nástroje - Možnosti Internetu - Zabezpečení - Důvěryhodné servery - 

dole vedle tlačítka Vlastní úroveň - Výchozí úroveň 

 



6. Přidej svůj odkaz do Důvěryhodných serverů v Internet Exploreru: 
(1) Otevřete Internet Explorer 
(2) Klikněte na Nástroje → Možnosti 
(3) Vyberte karta Zabezpečení 
(4) Vyberte Důvěryhodné servery a klepněte na Servery 
(5) Zadejte odkaz na zařízení do prvního okna – napište     http://(IP adresa z vnitrní síte) 
dát Přidat (odškrtnout dole https) tím se přidá do dolního okna 

 

 

 

 


